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statistika 2013
784 vystavovatelů ze 17 zemí světa

Investiãní pﬁíleÏitosti,
komunální technika
a odpadové hospodáﬁství

Z toho 49 z 17 zemí světa na
veletrzích URBIS INVEST, URBIS
TECHNOLOGIE a ENVIBRNO

Trojlístek odborn˘ch veletrhÛ ENVIBRNO, URBIS INVEST
a URBIS TECHNOLOGIE pﬁinesl osvûdãenou kombinaci
vystavovatelÛ a informací v doprovodném programu
nejenom pro zástupce mûst a obcí.

Poãet zúãastnûn˘ch firem

Veletrh URBIS INVEST prezentoval jednotlivé kraje
a mûsta, jejich investiãní pﬁíleÏitosti a rozvojové plány
regionÛ.

V˘stavní plocha
Čistá výstavní plocha:

22.332 m2

Z toho 1.669 m2 na veletrzích URBIS
INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO

Poãet náv‰tûvníkÛ
Počet návštěvníků:
z

30 zemí světa

51.323

* Společná statistická data veletrhů ENVIBRNO, URBIS INVEST,
URBIS TECHNOLOGIE a souběžně probíhajících Stavebních
veletrhů Brno, veletrhu MOBITEX a SC EDEN 3000.

Na veletrhu URBIS TECHNOLOGIE byly pﬁedstaveny
novinky v komunální technice a vybavení dûtsk˘ch
hﬁi‰È a sportovi‰È. Leto‰ní novinkou byla prezentace
zahrad.
Veletrh ENVIBRNO se pak vûnoval technologiím
na ochranu Ïivotního prostﬁedí, v doprovodném
programu pak vodnímu a odpadovému hospodáﬁství.

doprovodn˘ program
Vybrané akce
z doprovodného programu
Nabídku vystavovatelÛ doplnil odborn˘ doprovodn˘ program, kter˘ se zamûﬁil na aktuální problematiku veﬁejné
sféry, vodní a odpadové hospodáﬁství, nebo investiãní
pﬁíleÏitosti a podpory podnikání.

Aktuální informace nejenom pro veﬁejnou sféru

Vodní a odpadové hospodáﬁství
v doprovodném programu
Problematice odpadÛ a jejich následnému
zpracování se vûnovala celá ﬁada semináﬁÛ:
I
I

Z celé ﬁady semináﬁÛ urãen˘ch nejenom pro zástupce
mûst a obcí mÛÏeme zmínit konání:
I
I

I

I
I
I
I

XX. kongres starostÛ a primátorÛ mûst a obcí âR kter˘ poﬁádal Svaz mûst a obcí âR.
Podpory podnikání a investic ze Strukturálních
fondÛ EU – na pﬁelomu programov˘ch období
2007-2013 a 2014-2020 pﬁedstavila Agentura
pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Vzdûlávací semináﬁ Jak vést jednání s investory:
praktické rady a doporuãení organizovalo SdruÏení
pro zahraniãní investice – AFI vespolupráci s Agenturou
pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Semináﬁ Inovace a technologie v rozvoji regionÛ
pﬁipravila Asociace inovaãního podnikání.
URBISAFETY 2013 - Bezpeãná a ekologická doprava
na území mûst a obcí âeské republiky organizovalo
obãanské sdruÏení Inovace v dopravû.
Svûtovar – novou investiãní pﬁíleÏitost v Plzni
pﬁedstavil Útvar koncepce a rozvoje mûsta Plznû.
Podnikatelskou zónu ·ternberk pﬁedstavili zástupci
mûsta ·ternberk.

I

Semináﬁ ODPADY 2013 a jak dál? poﬁádalo
SdruÏení provozovatelÛ technologií
pro ekologické vyuÏívání odpadÛ.
Problematice ãern˘ch skládek a hospodaﬁení s odpady se vûnovala âeská asociace odpadového hospodáﬁství, ve spolupráci s Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí
a EnviWebem.
Hodnocení inovativnosti environmentálních technologií âR organizovalo
âeské ekologické a manaÏerské centrum.

Novinky ze svûta vodního hospodáﬁství
I

Semináﬁ Inovativní technologie v oblasti
ãi‰tûní komunálních a prÛmyslov˘ch
odpadních vod vãetnû zpracování
a vyuÏití kalÛ z âOV organizovalo
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu spoleãnû
s Asociací pro vodu âR.

Zlatá medaile IBF
V rámci slavnostního zahájení veletrhÛ byli vyhlá‰eni vítûzové Zlat˘ch medailí IBF, ve „volné
kategorii“ zvítûzil zametací vÛz AUSA B 200 H
vystavovatele Agro Trnava.

ﬁekli o veletrhu
Mgr. Barbora Lidová, CzechInvest:
Úãast na veletrhu byla hojná, poﬁádali
jsme rÛzné odborné semináﬁe, na kter˘ch
bylo také dost lidí. Na semináﬁích vystoupili na‰i odborníci, kteﬁí seznamovali
zájemce s informacemi o operaãním
programu inovací. Pﬁedná‰eli i specialisté
z Ministerstva prÛmyslu a obchodu.

je pﬁímo u vchodu do pavilonu P. Témûﬁ
v‰ichni lidé se u nás zastaví. V˘hodné je
také, Ïe jsme letos spoleãnû se stavbaﬁi,
pro lidi je to kromû jiného i zpestﬁení
prohlédnout si na‰i nabídku. Samozﬁejmû
nás nav‰tívili i investoﬁi, kteﬁí si odná‰eli
materiály o voln˘ch plochách, uvidíme aÏ
po veletrhu, jaké budou v˘sledky.

Alena Andr‰ová, Jihãesk˘ kraj:
Náv‰tûvnost byla vy‰‰í neÏ pﬁi loÀském
roãníku, s akcí jsme byli spokojeni. Podle
mne je to tím, Ïe jsme nebyli v pavilonu
osamoceni, ale spoleãnû se stavbaﬁi.
Témûﬁ v‰ichni, kteﬁí si jdou prohlédnout
stavební exponáty, zaujme i nabídka krajÛ.
Pﬁi‰li i investoﬁi, tyto nabídky byly pro nás
dost uÏiteãné. Máme asi patnáct kontaktÛ.

Bc. Jan Kadraba, Ústeck˘ kraj:
Na na‰i expozici nás nav‰tívili nûkteﬁí
investoﬁi, kteﬁí se zajímali o situaci
v na‰em kraji. Budeme ãekat, kdo se po
veletrhu ozve a projeví konkrétní zájem
o na‰i na-bídku. Velk˘ zájem ‰iroké
veﬁejnosti byl o materiály cestovního
ruchu. Pﬁedpoklá-dám, Ïe jsme do na‰eho kraje nalákali spoustu turistÛ, pﬁedev‰ím byl zájem o cyklostezky.

RNDr. Lucie Richter, Královéhradeck˘ kraj:
Tento veletrh nav‰tûvujeme kaÏd˘m rokem.
Letos jsme velmi spokojeni, protoÏe po
dlouhé dobû jsme spojeni opût se stavbaﬁi, coÏ pro nás pﬁiná‰í vy‰‰í zájem
náv‰tûvníkÛ. Dobré je také, Ïe kromû
investorÛ pﬁicházejí i mladí lidé ze ‰kol,
kteﬁí se zajímali o ná‰ kraj. Mûli jsme zde
i zajímavé náv‰tûvy z rÛzn˘ch ambasád
a developerÛ. Zájem o Královéhradeck˘
kraj byl velk˘ a tû‰íme se na dal‰í roãník
veletrhu URBIS INVEST.
Eva VaÀková, Olomouck˘ kraj:
S úãastí na veletrhu jsme spokojeni,
vyhovuje nám i umístûní expozice, které

Ivona Hájková, Kraj Vysoãina:
Náv‰tûvnost v na‰í expozici byla vysoká.
Developeﬁi projevili zájem o na‰i nabídku
voln˘ch ploch, Ïivû se zajímali o moÏnosti
v na‰em kraji. Samozﬁejmû ﬁada lidí
mûla zájem o nabídku z oblasti cestovního ruchu.
Milan Rigó, Agro Trnava u Tﬁebíãe:
Leto‰ní veletrh splnil oãekávání na‰í
firmy, lidé o na‰e produkty mûli velk˘ zájem, ptali se na konkrétní zaﬁízení.
Nav‰tívili nás opravdu ti, kteﬁí si chtûjí
poﬁídit stroje prezentované v na‰í expozici.

ﬁekli o veletrhu
Vystavujeme jako importér strojÛ,
prezentovali jsme novinky z komunální
techniky. Navíc jsme obdrÏeli ocenûní
Zlatou medailí za zametací vÛz. Opravdu
jsme byli se svou úãastí spokojeni.
Petr Scherhaufer, CIME:
Veletrh splnil oãekávání firmy, byli jsme
spokojeni. ZákazníkÛ pﬁi‰lo ménû neÏ
loni, pﬁesto jsme uzavﬁeli více kontraktÛ.
Sám jsem byl pﬁekvapen kolik pﬁi‰lo potenciálních zákazníkÛ, tedy odbûratelÛ
na‰eho zboÏí. Jsme na volné plo‰e,
náv‰tûvnost byla dobrá i proto, Ïe se
vydaﬁilo poãasí.
Blanka Plaãková, Dﬁevoartikl:
Poãasí veletrhu pﬁálo, nav‰tívila nás ﬁada
lidí, firma je s úãastí na veletrhu spokojena. V˘sledky obchodních jednání vyhodnotíme samozﬁejmû aÏ po veletrhu.
Jiﬁí Drda, majitel firmy Jiﬁí Drda:
Letos jsme byli velice spokojeni, protoÏe
nás nav‰tívilo více zákazníkÛ neÏ kdykoliv
pﬁed tím. Máme mnoÏství pﬁedjednan˘ch
zakázek. Pﬁí‰tí rok se veletrhu opût
zúãastníme.
Milo‰ Rozsypal, ENERGREEN PROJEKT s.r.o.:
Prezentace na v˘stavi‰ti je na‰í povinností. Jinak by si ostatní mohli myslet, Ïe jsme
zmizeli z trhu. Náv‰tûvnost byla na úrovni
loÀského roãníku, domluvili jsme i nûjaké
obchody.

Klára Hejnová, Tomovy parky:
Na‰e firma byla na v˘stavû po dlouhé
dobû a líbilo se nám tu. ·lo o hurá akci,
která se vydaﬁila. Neoãekávali jsme, Ïe
uzavﬁeme nûjaké obchody, chtûli jsme
se pﬁedev‰ím prezentovat. Nav‰tívila nás
ﬁada lidí a myslím, Ïe na‰e prezentace
byla úspû‰ná. V expozici se zastavili
i starostové, kteﬁí se zúãastnili kongresu,
nûkteﬁí z nich uÏ na‰i firmu znali, neboÈ
s nimi spolupracujeme. Permanentnû byl
vyuÏit ná‰ dûtsk˘ koutek.
Krist˘na Dudová, Asociace
zahradnického v˘stavnictví:
Letos jsme se úãastnili veletrhu poprvé
díky tomu, Ïe ãlenové na‰í asociace dodali ve‰ker˘ potﬁebn˘ materiál, abychom
mohli expozici pﬁipravit. Myslím, Ïe se
náv‰tûvníkÛm ná‰ park líbil a rozhodnû
na Stavebních veletrzích Brno takov˘to
projekt chybûl. Navíc si lidé mohli
zakoupit kvûtiny i dﬁeviny z Ago Tuﬁany,
takÏe jsme dosáhli ekonomického efektu.
Model zahrady byl urãitû úspû‰n˘, osvûdãily se i doplÀky ze dﬁeva. Myslím si, Ïe se
nám podaﬁilo i pﬁesvûdãit lidi, aby v roce
nav‰tûvovali prodejní podniky asociace.

partneﬁi veletrhÛ
Partneﬁi veletrhÛ URBIS INVEST,
URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO
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Ministerstvo prÛmyslu a obchodu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR
Státní fond rozvoje bydlení
Svaz mûst a obcí âR
Asociace krajÛ âR
CzechInvest
Asociace pro vodu âR
âeské ekologické manaÏerské centrum
âeská asociace odpadového hospodáﬁství
SdruÏení pro zahraniãní investice – AFI
SdruÏení provozovatelÛ technologií pro ekologické
vyuÏívání odpadÛ – STEO

Hlavní mediální partner

Mediální partneﬁi

